Til foresatte i skole og SFO
Skolene 1.- 4.trinn og SFO åpner gradvis fra mandag 27. april.
Sikkerhet og kvalitet vil være prioriterte oppgaver for skole og SFO nå. Det å ivareta kravet
om gruppesammensetninger og antallet voksne er viktig. I den forbindelse ser vi oss nødt til
å gjøre noen tilpasninger og begrensninger i oppstarten. Så vil tiden vise om vi snart kan gå
over til normal skole- og SFO-hverdag.
I en periode frem til og med 15.mai vil det bli redusert åpningstid på SFO fra kl. 8.00 –
15.30. Skolene/ SFO vil opprettholde tilbudet til barn med foresatte i samfunnskritiske
funksjoner uavhengig av gradvis åpning av SFO.
Det er trygt for elever å gå på skole
Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og ellers i verden. Barn
og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for alvorlig sykdom med koronavirus. Dette er
lavere enn for andre luftveissykdommer som barn kan rammes av, for eksempel influensa og
RS-virus.
Hvis barnet ditt ikke føler seg bra
Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte på
skolen. Det er ekstra viktig nå at elevene er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt
symptomfrie. Foreldre som har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal ikke følge eller hente
elever på skole/ SFO. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med
koronavirus, skal dere heller ikke møte på skolen. Hvis elever blir dårlig på skolen, må dere
hente dem så fort det lar seg gjøre.
Foreldre skal helst ikke bli med inn på skole/ SFO
Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot elevene ute. Elever bør ha uteklær når de møter
på skolen/SFO
Matpakker hjemmefra.
For å ivareta renholdsrutinene ønsker vi å minimalisere håndtering av mat i skoler/ SFO.
Elevene skal derfor ha med egen matpakke. Kostpenger i SFO blir refundert i perioden dette
gjelder.
Ikke ta med unødvendig utsyr / leker hjemmefra
Elever skal ikke ta med egne leker eller andre gjenstander til skolen som de ikke trenger til
opplæringen.
Smitteverntiltak i hjemmet
Håndvask er like viktig hjemme som i skolen. Vask hendene når dere drar hjemmefra, når
dere kommer på skolen og med en gang dere kommer hjem.

Vi oppfordrer til at elever omgås få andre på fritiden, og at lek helst foregår ute.
Smitteverntiltak i skolen
For å begrense smitte vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Alle vil derfor
gjøre en innsats og følger smittevernrådene:
- vaske hender og følge opp elevene, slik at de lærer gode rutiner for håndvask
- Hyppigere renhold i skolen på smittebærende kontaktflater, så som håndtak, ….
- vaske leker/ utstyr jevnlig
- være ekstra mye ute med elevene i tiden framover
- organisere mindre grupper av elever som er sammen med faste ansatte

Ytterligere informasjon
For å sikre en god oppstart for elevene og for å sikre at smittevernet blir godt ivaretatt, vil det
bli noe ulik organisering av tilbudet i skole/ SFO. Spesifikk informasjon om oppstart og
organisering vil dere få fra deres skole.
Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:
Last ned «informasjon til foreldre her» på flere språk.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/
Se også filmer om skoleåpning.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/smittevernveileder/filmer/

Lykke til med åpning av skoler/SFO!
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